


 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق  سردلا ةعاق

 لانو ةيويح

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 وشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع ِبّرّدت
 ةفلتخملا تايصخشلا َراودأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف رف .٠

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءاًئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقولشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُتَّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 " .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجاد

 نا ياواد
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 ايؤئؤات تتانتن ةبتككم





 ٍةبَكَح ْنَع انتْدَحُت ةبيرَغ باتكلا اذه ٌةاكِح

 ةَبَّسَح ُراَجَّنلا ويئوطُنَأ َلَوانَت ّنيح ٌةَياكحلا ِتََدَب
 د جر نه 1 ص300 ا 5

 ةَبَّسَحلا َكْلَي ْنُكَت ْمَل (هِتَراجِن ِةَشْرَو) ِِرَجْنَم ةّيواز ْنِم
 ده سو د تضم هم غد
 وينوطنأ دكي مل نِكلو .بشخلا َنِم اهاوس نع فلتخت

 اًفيعَض اَنْوَص َعِمَس ىَتَح اهَبرضيل ةعِطاقلا ُهَسأَد عَ
 ةءاةوف ارش ىلرشت ال ةلوحتا# :لوقي اًكرُغ

4 



 قَبَشَحلا ىلإ َرظَ مث هّلْوَح َتّفَلَتو ءويئوطْنَأ فاخ

 نا ةكأك َمَكَر َمُ (.ملخأ انأ ءال الد :ِهِسْفَن يف لاقو
 يع كو

 .هِتّوق لكب َةَبّسَحلا َبّرَضو

 لك ىَتتْعَجْوَأ ْدَقَل هآ» :تيوعلا ٌتْوَّصلا َّحَّرَصَف



 وعر يع كو يد 000 2 اهئم
 دلّولا صقْرَي امك ءيشُمَتو زِفقَتو صقزرت - م

 هع 8س ا
 .يشميو زفقيو يقيقحلا



 تعرف يلا ةَبَسَكلا وتييج َُقِيِدَص ويئوطْنَأ ىطْعَأ
 5 نق 2ع 0 22 هر م4

 أدَيو اًحِرف وتبيج اهذخأف .اهنم صلَخَتلا َُس دقو

 هريق 2 ٍِ 3 ا 9: نا
 ةيمذلا ىّمَسأس» :هِسفَت ىف لاقو ةَيْمُذ اهْنِم ٌعَنْصَي

 «.ٌليِمَج مشا َُّنِإ .ويكونيب

 ْتَكَّرَحَت ةّيْمّدلا ِهْجَو َمْنُص وّييِج ىهْنَأ املاح

 «فلقلا َعْنَص هنأ امَّدْنِعو .اهُمَف ٌكِحَضو اهانّيع

 .ةفنأ باصأف ويكونيب ُهَسْفَر





 وّتييج ناك ههِلَّيِحو ويكونيب ِثْبَُح مْغَرِب ْنِك
 ٍلاحلا يف جرو مّلَعَت رق نبك هلع: فين ًديعش

 ْمَل ةنكلو ةءارو وُتبيِج َضَكَر .ضُكْرَي قيرطلا ىلإ

 دي قاحللا ملكني
 ُهَسْفَن َدَجَو ةَأْجَفو .قيرطلا يف ويكونيب َضْكَر 0 3



 اًوَعَّداو ويكونيب ىلَع ٍقيرطلا يف ٌسانلا ٌقَمْشَأ

 ُمهَقَّدَصَف كُيِرْضَيو ةَوْسَقِب ّيِبَّصلا ٌلماعي وتبيج نأ
 .ِنْجَّسلا ىلإ وّتبيِج ٌّقاسو ٌٌيِطْرشلا



 َقلطنا ءِنْجّسلا ىلإ ُقاسُي نيكل وتبيج ناك امّنْيَيو
 .اًيِضار اًديعَس هِشارِف ىلَع ىقلتْساَو ءِتْيَبلا ىلإ ويكونيب

 ىأَرَف َتَفَتلاو .فاخف هُهْنِم اًبيرَق اًنْوَص َعِمَس

 ىلع ٍةَقْرُعلا رادج ٌقْلَستي اًريبَك (ِلْيللا َراَرَص) اَدُجْدُج
 وي هي

 :لوقيو ءلَهَم

 هَ تدع تس نت هع وف ا 3 3
 نإ كل لوقأ نأ تحاو «ملكتملا حدا انأ»

 «.لواعلا ْمُهَءارَج َنْوَقَْي :هئابآ ىلإ َنوئيسُي َنيِدّلا الؤألا
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 ىمُهَي ال .ُدُجْدُجلا اهُّيَأ ىَّنَع ْدِعَتْبإ» :ويكونيي لاق

 ٌلَحْرَأ ْمَل اذإ .ِتْيَبلا اذه ْنَع اًدغ ٌلِحار انف «ٌلوقت ام

 رئاسك َقَسَرْدَملا ٍلوخُد ىلَع ينّكوربْجُي ٌَفْوَسَف
 »رع

 يع 4 نع او ل ا قو رار ق4 ف  ق 4 -
 ديرأ ال يّنِإ امك .اًئْيَس َمْلَعَتَأ نأ ٌبِحأ ال انأو .دالؤألا
 6 ه2 ه4 مار * 00
 «.تبَعلأو َوُهْلَأ نأ الإ ديرأ ال .َلِغَتْشَأ نأ

1 



700 
 «ويكونييب اي ٌكُيَلَع ٌقْفش ُف أ انآ : ةيويطي

 ٌدَجْدَجلا بّرَهو .ِةَفَرطوب َدجْدُجلا



 اًماعط َلَواَت دق ْنُكَي مل ُهّنأل ,عوجلاب ويكونيب َرَعش

 ريغ ذجَي ملف ماعط ْنَع ِتْييلا يف َتَحَب ميلا َكِلَد لاوط
 اهو جرو َتَقَلَقلا اهلك نأ دارأ َنيحو .ٍةَدحاو ٍةَضِيَ
 .اًبراه ٌتوكُتكلا ٌَعّرْسَأو .ٌتوكتك

 ةَمِصاعلا ٍةَرِطْمُملا هللا َكْلِي يف ويكونيب ّجَرَح
 داعف .ةودّرطو ا ساّلا هِطْعَي مل .ماعط ْنَع 0 6

 َمامَأ ِْيَمَدَ َعَضَوَو ُكْرَبلا ُهَمَلآو ٌرطَملا ُهَلََب دَقَو ِتْيَبلا ىلإ

 .ماَنَو . ِةْدَتْسَيل راثلا





 ُمِداقلا ناكو .بابلا ىلَع ٌعِزَق َهَأْجَف «َعِيس

 يلو «جابلا جليل كك زين ريكي كاع
 َيامَدَق .تابلا َحْفَأ ْنَأ ُرِدْفَأ ال» :َحَّرَصف همَقَو

 «.ناقرّتْحَت

 ناك ٌدَقف ديِدَش بَضَعِب َةَدِفاَتلا وتبيج قل

 امل ُهّنِكلو .ريكوت لج نب ةليح كأنّ





 وتييج ُهَل َمَدَمف ديِدَّش عوجب ٌرْعْشَي ويكونيب ناك
 - و 8 5 58 3
 3 ثالث ْنِم َنّوكَملاو ءهيفتل ةارتشا يذلا ةّراطفإ

 5 ه8 يرسل © نإ 0
 نم قيكو تبت ىهتنا ًاملاو .ىرثُمكلا نم ٍِتارَّمُث

 .ِنْيَتَديدَج ِنْيَمَدَقِب ُبِلاطُي حار اهِلَوانَت

 3 تال كين ني رقيب اك
 وسو/رو وس او 5

 .اًسْرَد ُهَتَقَلْيو ُهَيْدَوُي ْنَأ دار

 ذل ىلإ تهدي نأ

 ُهَل َمَتَصو _ ٍنْيَئَديدَج ِنْيَمَدَق

 .ةسردقلل ابا َكِلَدَك





 ُهنِكلو قءارِق َباتك ويكونيبل يِرْشَي ْنَأ وبيج دارأ
 .ُهَدْنِع لام ال ءاَريقف ناك



 فَفَطْحِم سبل .ٌةَرْكِف هَل ْتَرَطَح 5 اريثُك َنِزَح

 .ِطِقاسَتُملا جّلثلا ّتْحَت ٍقيرَطلا يف ضَكَرو

 ُهَنِكل .ُبولْطَملا ُباتِكلا ِهِدَي يفو داع ام َناعْرُس
 ةَيمدلا هنْبال َيِرَتْشَيل ُةَمَطْعِم عاب ْدَمَف .ٍفَطْعِم ِرْيَعب ناك





 وتبيجل يرتشيس و هاّريثَك الام ٍِلَبقَتْسُملا يف ثديي

55-59 

 َفَقَو .ىقيسوم َتْوَص ةَأْجَف «ديعب ْنِم ٌعِيَس
 َناعْرُسو 2؟ٌتْوَّصلا اذه ام» :اًلِئاسَتُم يشتت اًنكاس

 ُبَمْذَأ» :لاقو 0 دضم ىلإ تاهذلا و اه

 3 .َبْرُهَت ْنَل ةقودكلاف اَدَع ِةَسَرْدَملا ىلإ



| 

 الأما تا

 ىمذلا حَّرْسَم» ْنَع اًرلص ىقيسوملا ُْتْوَص َناك

 ْمَل نِكلو «َحّرْسَملا َلْخْدَي ْنَأ ويكونيب َدارأ .«ةَكّرحتملا

 .ِنْيَْرِقب ةءارقلا بانك عاب مث هايل َرَكَف .لام َُعَم ْنُكَي
 .ُةَفَطْحِم عاب ْنَأ َدْعَباَدْرَب ُفِحَتْرَي ناك ُهَّنإف !وّتبيج ٌنيكشم
 ره



 امّت وبيج يسن ذَق ءٍلاح لك ىلَع «ويكونيب َناك ماب فدع 12
 7 قت .ةققَح زفقورم ساق 2 او 6

 روسو يقيقحلا ُهَتْيَب َّوُه َحّرْسَملا نأ َرَعَش ْدَقَف

 هدف عك 0 و ع ارو ََح ََح
 وو ئاض ناك خأب ُبَحَرُي امك َكٌرحَتْملا ىمّدلا

 ع 08 < .يشإ داق ا 0
 حْرَم :ُهَل لوقتل ٌصقّرلاو َبِعَّللا ِتَمَقْوَأَو



 اجر ًناكو .؛راَنلا َّلِكآ» حَرْسَملا ِكِلام ٌمْسا ناك

 (راّنلا ُلِكآ» ىأَر اًمَلو .ِةَيوَط َءادْؤَس ِةَيْحِل اذ ءادِج اَسِرَش
 ديد اًييَقَخ َيِبِفَع اهتضقوو انهيعل ْتَقَقوَأ ىمّذلا ذأ 001

 يبا 8 00 0
 مث .رانلا يف ويكونيب َيِمْرَي نأ ءِرْمألا لَوَأ «دارأ

 .ِراَثلا يف ناكلزاه َةَيمَّدلا َيِمْرَي ْنَأو ُهنَع َوْفعَي ْنَأَر 8 28 م ول هنا يقوم 82 ىو

 تْيَشلا انأف هلا ينقل :اًلئاق جلا ويكوني 2-2

 .نيالا ٍنَع َوُفْحَي نأ رانا ُلِكآ» َرّرَك ِذِكَدْنِع (.َّتَدَح اميف

 و ءاعيظَع اعتق ةكاعتقلا ىمدلا حرق

 .ٌضُفْرَتو ضْقْرَت ٍلْيللا لاوط تخارو ءارينك





 سمح قيك ونين ((ناثلا لِكآ» ىطْعَأ ىلاَثلا ميلا يف .

 ٌعاجُش لَو َتْنا» :زازتعاب ل لاقو كّيِبَهَد ِتاهّيَبَج

 «.كيبَأ ىلإ ِتاهْيَبُجلا ِهِذَه ٍطْعَأ
0 



 ءاعيطُم اًلِقاع اَدَلَو ّنوكي ْنَأ ىلَع ويكونيب ْمَسْقَأ

 اًبلْعَت لباق ٍدَقَف .بعاتّملا يف َمَقَو ام َناعْرُس ُهّنِكَلو
 اهنأب ماتت يرش ةطِمو «ُجَرخأ هب رئاظقي ايش مع

 ةكلو :ةلام اقرتتت نأ ةطقلاو ثلعتلا لواَح .ةابقَع

 .امُهْنِم َبَرَه





 َءارَو ّطِقلاو ُبَلَْتلا ءِناَضَللا ّصَكَر
 ككل ٍنْسْحل ٌكَنِكلو .اًنْعَط ُهَلْثَق الؤواحو ويكونيب

 َرَسَكلاف دج ٍبْلُص ٍبَمََح ْنِم اًعونضَم ناك
 00 . قانا

 .ةَرَجّش ىلع ُاَقَلَعَو

 ْتَلَسْرَأف «ُحَجْرأَتَي َقَرْرَأ ِرَْش ثاذ اتق هنأ

 ةّقيقَحلا يف ٌةاتَقلا َكْلِي ْثئاكو .ُصّلَخُي ْنَم ُهَل

 ازيرا



 ْنَع ُهْئلَسو ُكْشِعْنُي ءاود ويكونيي ُةّثجلا ِتَقَس

 هّنِكلو هَل ْتَعَقَو امك ةَّصقلا اهل يكْي حارف .ِهِيَضِ
 ُلِكآ» اهاّيِإ هاطغأ يل ّيبَمَّذلا ٍتاهْيَُجلا ىلإ ٌّلَصَو َنيح

 حيض ُهَنِإ َلاقو ءَبَّذَك ؛راَنلا
3-5 



 ٌلاط ىتَح ىلوألا ِهِتَبَذِك ةّياور ْنِم ىهَتْنا نإ امو
 1 ةراوق6 هائل كو ول
 املك الوط ٌدادْرَي ةفئأ راصو !ِتاررَبِوتْنَس ةَسْمَح ُهْفْنَأ



 ْمَل ىّنَح اًلوط ةقئأ ةادزأو هوك وتس يداك ْثَربَك

 .بابلا نم ّجِ ُرْخَي ْنَأ ىلَع اًرداق ُدْعَي

1 

 هيلا ذم ثعفلا هيلا هاب

 اًريخأ ةّيجلا ِهْيلَع تَقَفَش ْتَقَمْشَأَف ريك ىكب .يكبي حارف

 ِبَقَكلا ٍراَقَت ٍرويُط َضْعَب ثدانو هبِذَك ىلَع ُهْتَحَماس
 ىّبَح هّقْنَأ ُرَقْثَت بّسَحلا ٍراَقَت ُروْط ْتَدَحَأ .ُهَدِعاشل هع ه6 رق دم ل ع ا

 .اًريثك ويكونيب َحِرَقو .ٌيِعيبَّطلا ِهِمْجَح ىلإ ُةْنَداعَأ
 ا





 مو هريغرني تحك بلقلا هيلع هيلا تاك
 َوُه اّمَأ ءاهَعَم َسيِعَي ْنَأ ْتدارأ .اًّدج اَبِعْيُم اًدَكَو ناك ُهّنأ مر وع

 نأ اهْنِم َفَرَع اّمَلو .وّتبج هيبأ ىلإ َدوعَي ْنَأ ُديِرُي َناكف

 .اًديدَش اَحَرَق َحِرَق ءامُهَعَم َسيِعَيل اًضْيأ ٌوُه ٌمِداق ُهابأ
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 َضَكَر .ُةابأ لباقُيل ٍقيرَّطلا ىلإ ويكونيب َضَكَر
 .ةدحت نأ وذ اريك





 ْنُكي ْمَك نككو ههيبأ ءاقِل ىلإ اًهاتْشُم ويكونبب ناك

 َناريّرُّشلا ُتَلْمّتلاو طقلا ُهكَباق دق .ٌداقْلَي ْنَأ ُهَل اًوَدَقُم

 ٌّيِطْرُش ةعلإ َضَكَر .ةَيرهَّذلا هتاهيتج اقّرَسو يا

 نطو ياك يلا ٍقَّدَصُي ملف «ةّياكجلا ُهَرَبْخَأَو

 ْمَهْفَي ْمَلو .رْهْشَأ َةَعَبْرَأ نا ع

 يرد ةمخ ل ركوب

 نجلا ٍنَع ثَحَْي بهذ ٍنْجّسلا نم َجَرَح امَدْنِع

 هن ذو شقا ىلا اه اهتيب ب ْدِجَي ْمَل امَك ءاهذِجَي ْمَلَف



 «ةّينجلا ليحَر ىلع يكب ويكونيب ناك امَتّيَبو

 برع هاب نإ: ةقامكلا هل ثللاق مام ةقاعأ تلفت

 .هْلَع ٌتَحْبيِل اهب ٌرعِبأو ةئيفَس بكَ هّنإو «هيايغل دج
 َقاَْشا ُهّنإف .هئاكب يف دازو اًريثك ويكونيب َكِلَد َنّرْخَأ

 .وئبيج ةيبأ ىلإ
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 اهرهظ قرف ةللفحف «ةفامكلا هيلخ فقَقشَأ

 رْخَبلا يفو .هيبأ ْنَع َتَحْنَيل ِرْحَبلا ٌقْوَق هب ثّراطو

 ُهّنِكل .ةابأ مكتبا ِدَق اَمْخَض ٍرْحَب بْلَك َّنآ ٌنيفلُد ُهرَبخأ
 .ُهْنَع ِتْحَبلا يف ٌروَتْسَي نأ َرَرَ

 ثبب



 «ٍلْخّبلا ةريزجا ىلإ ويكونيب ل د تاذ
 اوناك مهلك اهتاكف ّنآل مشإلا اذهب ْتَقِرْع يلا

 ْمَل ُهَّنِكلو ءاًعئاج ويكونيب ناك يو
 تيل َلَمْحَي ْنَأ ْدِرُي

 لل يذم وج إلا اعز

 ٌنيحو . .اهلقنَت ثئاك ءام ءالو ٍلْمَح ىلَع َآَرْما دعاس

 .بلقلا ةيطلا ةقجبلا ةنقيدم اهنأ َفَرَع 5 رْخُأ ةْبَطْعَأ

 !اهئاقلي ُهَدَعْسَأ ناك ام
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 ْنَأ ٌقيطُي ْدْعَي ْمَ هن ةّينجلا ِهِيقيِدَصل ويكونيب لاق
 َّيِبَص ىلإ َلّوَحَتَي نأ ىَنَمَي ُهَنإو هبَّشَح ْنِم اًِبَص نوكي

23... 

 ٌىِقيقَح ْنِبَص ىلإ َلَوَحَتَي ْنَل ُهَّنِإ ةّيجلا ُهَل ْتّلاق
 ءاًعيطُم القاع اَدَلَو ّناكو ََسَرْدَملا ىلإ َبَمَد اذإ اّلِإ

 .ثذكيال



 تا 8 ع دهب رض تأ رع ضو عع
 ص اشنو دج كادي ذخاو ةَسَرْدَملا ىلإ بهدف

 َدَعَوو ُهْنِم ٌهّيجلا ٍتَّرَسف .ِهَفَص يف َلَّوَأْلا ناك ىَبَح 68
 ٠ وعورو 2

 .يِقيقَح ٍدَلَو ىلإ اً َُلّوَحُت نب

 رتب هوَرْغأ َفَص يف ِءايِقْشَألا دالْوألا ضْعَب َنِكل
 5 2 تنقع نا #1 ا ا

 .تبّرهو ةّينجلل ٌهَدَعَو ينفق ةَسَرْدَمْلا



 هّلَص الو ْنِدَدَعو وه كريس ىلإ ةَّرملا هذه بَ
 ةقيابقت ثم نورك اوحئار لقي .ِءايِقْشَألا ٌيسارّدتلا

 ُناذآ ْمُهَل ْتَرَهَظو ءِريمَح ىلإ ْمُهْعيمَج اولّوحتق ءٍساّنلا

 .اهتافِص ُّ اهُبانْذَأو ريمحلا

 َعَقَو ِكرْيَسلا يف ُرِفقَي ويكونيب ناك امَنْيَب موي َتاذ

 ْنِم َلَعْجَيِل ٌلُجَو ُهارّئْشاَو . .جَرْعَأ ٌراصف قاس تركو

 امو هِوديَس ْنِم َبْرُهَيل رْحَبلا يف ُهَسْفَن ويكونيب ىمّرف
 مولوحمو عاجلا ىف نيح | .لرككو ءاملا ىف داع هنأ تكتكا ةيح دغش ناك



 ١ ٠ 1ش

 1 موسكو



 كةاَضَو .ُهَعْلتلاو ٍرْحَب ُبْلَك ُةَمَجاه ِرْحَبلا يف َن ا

 .وّتبيج ُهابأ َمَلَتلا يذلا ُهُسْفَت َوُه ناك اذه ِرْحَبلا َبْنَك

 ْنِم ةوبأو َوُه َحُرْخَيِل ٌهَطخ َعَضّوو هيب ءاقلب ويكونيب

 :ةللطخ .ةكيفتاو .ِنْيَيَح ِرْحَبلا ٍبْلَك ِنْطَب



 يد كو

 هتَوُق ّلُكب لَمْحَي ويكونيب َدَحَأ ءِتْفَولا َكِلَذ ُدْنُم
 َكِلَّدِب بأقل ٌةّيَّطلا ُهّيجلا ٍتّرَسف .هيبأب يتعب

 هل هور
 ملحلا ُهَل ْتَقَمَحو هَدَئِلات َةَّرَم هْتَحَماسو ُهْنَع ٌتّيِضَرو

 انه املاط يذلا







 «ةبوبخملا تاياكحلا» ٌةَلِسْلِس

 ا ١ 0 0 8
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